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<http://www.keg.lu.se> 

 

 

HEKA12:1  

 

Naturuppfattningar i tid och rum,  

7,5 högskolepoäng 
 

 

 

 

Samlad kursinformation – höstterminen 2020 
Version 2020–06–26 

 

För dig som föredrar att ha all viktig kursinformation samlad i ett enda dokument, som går lätt att 
skriva ut, finns denna sammanställning. Allt var korrekt vid ovanstående datum, men p.g.a. pandemin 

kan ändringar komma att göras med kort varsel. Eventuella uppdateringar meddelas via 

Canvas>Anslag.  
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Kurslitteratur 
 

För instruktioner rörande användning av e-böcker, se ”Elektronisk litteratur” nedan!   

 

 

Böcker (bokhandel/bibliotek) 

Anderson, E.N. 1996. Ecologies of the Heart: Emotion, Belief, and the Environment. New  

 York: Oxford University Press. 272 s. Finns som e-bok (se nedan). 

Buckingham-Hatfield, Susan, 2000. Gender and Environment. Routledge. 160 s. Finns som  

       e-bok (se nedan).  

Malm, Thomas, 2009. Den omöjliga kedjan. Människan och mångfaldens mönster. Lund:  

 Arkiv förlag. 424 s.  

Worster, Donald, 1996. De ekologiska idéernas historia. SNS Förlag. 352 s. (Det går även bra   

att använda engelskspråkig upplaga, Nature’s Economy: A History of Ecological Ideas. 

Sidhänvisningar i schemat avser 2:a eng. uppl., 1994. Upplagor finns även 1977 o. 1985.) 

Finns som e-bok (se nedan). 

 

OBS! Samtliga dessa böcker utgör obligatorisk läsning. 

 

 

       
         

    

Elektronisk litteratur  

 

Den elektroniska litteraturen (förutom e-böcker) når du via kursens site i Canvas>Filer. 

Artiklar (och andra böcker än de ovan nämnda) som vi i denna delkurs hänvisar till under 

”Litteratur” i anslutning till föreläsningar utgör frivillig fördjupningsläsning, men givetvis är 

det mycket bra om du använder sådana som du tycker är relevanta för texter i din 

hemtentamen. 

 

 

E-böcker: LUBsearch <http://lubsearch.lub.lu.se> 

För information om hur e-böcker från olika leverantörer fungerar, se följande guide (eller 

fråga på Sambib, se nedan och nästa sida): <http://libguides.lub.lu.se/ebooks> 

 

 

LÅN: Ett begränsat antal kursböcker finns till utlåning eller som referensexemplar i 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (Sambib), Allhelgona kyrkogata 14, hus J. För 

information om öppettider m.m., se <http://www.sambib.lu.se> 

https://www.amazon.com/Ecologies-Heart-Emotion-Belief-Environment/dp/0195090101
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Höstterminens kursperioder: delkurs 1, 31.8–29.9; delkurs 2, 30.9–1.11; delkurs 3, 2.11–

1.12; delkurs 4, 2.12–17.1. 

 

Examinationen på denna delkurs är i form av en hemtentamen. Uppgifter och instruktioner 

ges på Canvas. Tentamen inlämnas senast 30.9. Omtentamen (med helt nya uppgifter) ges 

14.10 (ev. tidigare) – inlämnas enligt instruktion senast 22.10. Du kan räkna med att en 

tentamen är rättad senast den dag då en omtentamen utdelas, men ej nödvändigtvis tidigare. 

 

 

 

        
 
Geocentrum I. Den mindre             Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek,             

byggnaden t.h. är GIS-centrum.        mitt i västra delen av kvarteret ”Paradis”, rakt   

Geocentrum II skymtar längst t.v. norr om Universitetsplatsen och Lundagård. 

 

 

 

Lokaler Institutionskarta: <http://www.lu.se/sites/www.lu.se/files/institutionskarta_lund_2014.pdf> 

 
GEOCENTRUM I  Byggnaden i hörnet Sölvegatan/Helgonavägen, bredvid Gerdahallen. 

Flygeln     Sal F128, 1:a vån., Geocentrum I, Sölvegatan 10. 

Världen  Hörsal F111, 1:a vån., Geocentrum I. 

 

 

KURSANSVARIG LÄRARE: 

TM = Thomas Malm <Thomas.Malm@hek.lu.se> 046 – 222 04 17                      

 

ÖVRIGA LÄRARE: 

AH = Alf Hornborg <Alf.Hornborg@hek.lu.se> 046 – 222 31 13 

 
Denna termin har vi ingen sammankomst i sal om informationssökning och akademisk hederlighet, 

utan tillhandahåller länk till ett dokument för självstudium, ”Antiplagiatguiden”. Eventuella frågor om 

detta besvaras av: Lars-Johan Lyttkens Lindén <lars-johan.lyttkens_linden@sambib.lu.se> 046 – 222 
09 93   
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Veckoschema med läsanvisningar                    

 
 

 

OBS! Akademisk kvart tillämpas, vilket innebär att vi börjar 15 minuter efter utsatt tid. Vi 

uppmanar alla att vara på plats, online eller i sal, i tid! Kursmoment som enbart sker i sal 

markeras ”Sal”. Om du har symptom som skulle kunna tyda på coronasmitta – håll dig 

hemma, tack!  

    Tre av föreläsningarna sker enbart via Zoom. (Fler kan bli aktuella.) Som student använder 

du din LUCAT-identitet för att logga in på <https://lu-se.zoom.us> och att aktivera ditt 

Zoomkonto. Det är också viktigt att du har loggat in med din LUCAT-identitet (SSO) i Zoom-

appen. Ladda ner eller uppdatera Zoom-appen for att vara säker på att kunna delta i Zoom-

möten. Vid problem med detta, kontakta LU Servicedesk: <servicedesk@lu.se>. 

     Efter varje föreläsning kommer lärarens PowerPoint att finnas tillgänglig på Canvas för 

repetition via självstudium, ev. under begränsad tid.  

      

 

 

Vecka 36 

 

Mån 31.8 Obligatorisk introduktion HEKA12  12 – 13       Sal: Världen 

 Allmän information och introduktion till hela HEKA12. 

OBS! När detta schema gjordes visste vi inte med säkerhet hur många studenter 

som kunde förväntas komma till introduktionsmötet. Viktigt är att kunna hålla 

ett avstånd på 1,5 meter sinsemellan. Om för många skulle komma för att vi ska 

kunna följa denna säkerhetsåtgärd (gränsen är 35), sätter vi upp ett anslag på 

dörren till lokalen och i så fall samlas vi utomhus på gräsmattan söder om 

Geocentrum 1. Uppdatering beträffande kommande salsföreläsningar ges i så 

fall på Canvas. 

 

 

Tis 1.9      Obligatorisk introduktion (TM)  10 – 13  Sal: Världen 

En introduktion till delkursen, följd av föreläsning.  

 

  Föreläsning: ”Kultur och natur: En introduktion.” 

  

Litteratur: 

 – Malm 2009: s. 138–156. 

 

Viktigt:  

Dikotomin kultur/natur – natur/kultur-paradoxen – begreppet kultur – 

människan som kulturell och biologisk varelse – begreppen etic, emic och 

fenomen – fenomenologi – Umwelt – ”traditioner” och ”kultur” i djurvärlden – 

memer – härmning: emulering, mimicking och imitation – det talade språket – 

begreppet natur – den humanekologiska triangeln – begreppen miljö och 

environment – livsvärld – begreppet landskap – landskapets fenomenologi. 

 

 

Ons 2.9 Föreläsning (AH).  13 – 15  Enbart Zoom 

 ”Bör vi skilja mellan natur och samhälle.” 
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 Litteratur: 

– Hornborg, A. 2017. ”Artifacts have Consequences, Not Agency: Towards a 

Critical Theory of Global Environmental History.” European Journal of Social 

Theory, Vol. 20, No. 1. 16 s. 

– Malm, T. 2018. ”Teleologins återkomst – eller Vill gräsmattor verkligen bli 

vattnade?” Folkvett, nr 4 (2018). 28 s. 

 

Viktigt:  

Artefakt – agens – fetischism – Actor-Network Theory – posthumanism – 

antropocen. 

 

      

Tor 3.9 Föreläsning (TM).  13 – 15 Sal: Världen 

 ”Om ekologins uppkomst.” 

 

Litteratur: 

– Worster (svensk uppl.): s. 27–154. (Engelska 2:a uppl., 1994, s. 1–197.) 

– Malm 2009: s. 208–223, 261–291. 

– Malm, T. 2018. ”Teleologins återkomst – eller Vill gräsmattor verkligen bli 

vattnade?” Folkvett, nr 4 (2018). 28 s. 

 

 Viktigt: 

Vad betyder ”ekologi”? – ekologins syfte – den arkadiska tanketraditionen – den 

imperialistiska tanketraditionen – kontrasten mellan landsbygd och stad vid 

industrialismens början – från en organisk till en mekanistisk världsbild – 

positivismens ideal – holism – Carl von Linné och ”naturens ekonomi” – 

teleologi och teleonomi – Henry David Thoreau – primär och sekundär 

succession – Charles Darwin – ”upptäckten av tiden” – katastrofister och 

uniformister – lamarckismen – Thomas Malthus – naturligt urval – ”survival of 

the fittest” – sexuell selektion (könsurval) – kontroversen om människans 

härstamning – darwinsk evolutionsbiologi som nyckel till förståelse av de 

ekologiska sammanhangen. 

 

 

Fre 4.9 Föreläsning (AH)  13 – 15  Enbart Zoom 

”När blir naturen ett subjekt? Animism, fetischism och objektivism.” 

  

Litteratur: 

– Hornborg, A. 2001. ”Vital Signs: An Ecosemiotic Perspective on the Human 

Ecology of Amazonia.” Sign System Studies, Vol. 29, No. 1. 31 s. 

– Hornborg, A. 2006. ”Animism, Fetischism, and Objectivism as Strategies for  

Knowing (or Not Knowing) the World.” Ethnos, Vol. 71, No. 1. 12 s. 

– Malm 2009: s. 121–136. 

 

Viktigt: 

Subjekt/objekt – relationism – animism – objektivism – semiotik – index – ikon 

– symbol. 
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Vecka 37 

 

Mån 7.9 Föreläsning (TM).  13 – 15 Sal: Världen 

 ”Från den gamla till den nya ekologin.” 

 Litteratur: 

 – Worster (svensk uppl.): s. 155–344. (Engelska 2:a uppl., 1994, s. 198–433.) 

  

Viktigt: 

Naturen som samhälle – kommensalism – symbios – mutualism – parasitism – 

dynamisk ekologi – klimaxsamhälle – skog som en komplex organism – biotiskt 

samhälle, biom – biota – biotop – habitat – humanekologins uppkomst – 

utrotning som målsättning – naturskydd som målsättning – progressiv 

skyddsideologi – agronomisk natursyn – tidig viltvård – ”carrying capacity”, 

ekologisk bärkraft, bärighet – overshoot – biocentrisk och antropocentrisk 

natursyn – ekonomi och ekologi – den nya ekologin – de fyra principerna om (1) 

näringskedja eller näringsväv, (2) optimal födostorlek, (3) antalet rovdjur i 

förhållande till bytesdjur och (4) ekologisk nisch – ekosystem – relationer inom 

ekosystemet i fysiska termer – termodynamikens första och andra lag – den 

energetiska skolan – autotrofa och heterotrofa organismer – trofiska nivåer – 

dissipation – produktivitet, brutto- och nettoproduktion – ekologi som ”hard 

science” – organisistisk filosofi – ekologisk belastningsförskjutning – Rachel 

Carson – miljömedvetandet blir mer globalt – i-land och u-land – 

beroendeskolan: utveckling av underutveckling – humanekologins 

institutionalisering i Sverige – ekologi som normativt begrepp – emergi – 

”Spaceship Earth” – ekosofi/djupekologi, ekosfären – Brundtlandtkommissionen 

och ”sustainable development” – jorden som en ö – Gaiahypotesen. 

 

 

Tis 8.9 Föreläsning (TM).   15 – 18 Sal: Världen 

 ”Genus och natur.” 

Litteratur: 

 – Buckingham-Hatfield: hela boken. 

– Malm, T. 2007. ”Bendable Facts: A Note on the Division of Labour in 

Tonga.” Women in Fisheries, No. 16. 7 s. 

– Ortner, Sherry B. 1972. ”Is Female to Male as Nature is to Culture?” Feminist 

Studies, Vol. 1, No. 2. 26 s. 

 

Viktigt:  

”Kön” biologiskt – ”genus” socialt konstruerat – hur ”kön” avgörs i 

”vetenskaplig” mening – att förvärva ”kvinnlighet/manlighet”– kan det finnas 

fler än två genus? – det tvärkulturella studiet av genusroller – ”kultur och 

personlighets”-skolan – miljö, genus, och hälsa (exempel: bilharzios och 

osteomalaci) – liberal, kulturell och social ekofeminism – ”sfärteorin” – 

”natur/kultur-dikotomin” – matriarkatet – matrilinearitet och patrilinearitet – 

genus och relativ status – landskap och genusroller. 

 

 

Ons 9.9 Föreläsning (TM)  13 – 15 Sal: Världen 

 ”Varandets stora kedja: Tanketraditionen om naturens hierarki.” 
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Litteratur: 

 – Malm 2009: s. 15–76, 359–373. 

 

 Viktigt: 

Tankefigur – ”trappan, stegen och kedjan” – biologisk mångfald, biodioversitet 

– teleologi och teleonomi – vitalism – enteleki – idén om naturens fullkomlighet 

– principen om kontinuitet och gradering – psyché, logos och aloga – scala 

naturae – skolastiken – hierarki – kedjans temprarlisering – den förgrenade 

kedjan – utvecklingsträdet – den felande länken. 

 

 

Tor 10.9 Föreläsning (TM).  10 – 12 Sal: Världen 

 ”Den koncentriska världsbilden.” 

 

Litteratur: 

– Malm 2009: s. 80–96, 295–344, 376–412.  

 

Viktigt: 

”naturfolk” och ”kulturfolk” – idén om ett slutet universum – etnocentrism och  

rasism – koncentriska cirklar som analytiskt perspektiv – dikotomin 

civiliserad/ociviliserad – begreppet ”vilde” – den temporaliserade kedjans 

inverkan på samhällsvetenskap o. humaniora – indelningen sten-, brons- o. 

järnålder – socialdarwinismen – Linnés klassificering av människan och hennes  

varieteter – rasbegreppet – atavismen – ”den ädle/gode vilden” – rasbiologin och  

dess (tragiska) tillämpningar. 

 

 

Tor 10.9 Filmvisning, obligatoriskt. 13 – 15 Sal: Världen 

The New Chimpanzees (1995): En dokumentärfilm om socialt liv och ”kultur” 

hos våra närmaste släktingar i djurvärlden: schimpansen och bonobon. Tid: ca 

55 min. Bakgrundsläsning: kap. 6 samt s. 264–269  i Malm 2009 (se även 

’bonoboer’ och ’schimpanser’ i Index). Exempel på frågor att diskutera i grupp: 

Hur har forskning bidragit till att förändra synen på människoapor? Vilka 

likheter och skillnader finns mellan dem och oss? Vad är det som gör människan 

unik? Vad kan vi lära som humanekologer av en film som denna? 

Gruppuppgift: se 17.9. 

 

 

 

Vecka 38 

 

Mån 14.9 Föreläsning (TM).  12 – 14 Sal: Världen 

”Resurser, religion och rationalitet.”  

  

Litteratur: 

 – Anderson: s. 3–184. 

– Malm 2009: s. 164–166.  

– Malm, T. 2009. ”The Tragedy of the Commoners: The Decline of the 

Customary Marine Tenure System of Tonga.” Asia-Pacific Forum, No. 44. 27 s. 
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Viktigt:  

Resurser och religion som begrepp: ett humanekologiskt perspektiv – 

rationalitetsbegreppet inom filosofi och ekonomi – ekologiska insikter kodade 

som religion – exempel från feng-shui – det konkretas och det abstraktas 

vetenskap – allmänningarnas tragedi – begreppet tabu. 

 

 

Mån 14.9 Filmvisning, obligatoriskt. 14 – 16 Sal: Världen  

Tarzan och den vita kvinnan (1934): En klassisk Tarzanfilm. Tid: ca 1 tim 40 

min. Litteratur: Creed, Barbara. 1987. ”Me Jane: You Tarzan! A Case of 

Mistaken Identity in Paradise.” Continuum: The Australian Journal of Media & 

Culture, Vol. 1, No. 1. 10 s.; kap. 13 i Malm 2009; Malm, T. 2012. ”Kreegah 

bundolo”, Språktidningen, nov. (2012), 7 s. Exempel på frågor att diskutera i 

grupp: Hur karaktäriseras det kvinnliga och det manliga i filmen? Hur framställs 

afrikanerna, de vita, djuren och landskapet? Hur tror ni filmen uppfattades på 

1930-talet? Vilka förändringar som ägt rum sedan dess har gjort att den 

uppfattas annorlunda idag? Vem står för ”natur” respektive ”kultur” av Jane och 

Tarzan? Vem socialiserar vem – hur och i vilket avseende? Gruppuppgift: se 

17.9. 

 

 

Tis 15.9 Föreläsning (TM).  10 – 12   Sal: Världen 

                      ”Mångfaldens mönster”   

  

Litteratur: 

 – Malm 2009: s. 101–118, 157–164, 166–183, 187–208, 235–236, 241–257.   

Viktigt:  

Taxonomi – etnotaxonomi – taxon – rang – metamönster – klassificeringens 

nyttoaspekter och kognitiva aspekter – ”den struktursökande 

iakttagelseförmågan” – nominalistiskt, typologiskt och biologiskt artbegrepp – 

binär nomenklatur – totemismen – kastväsendet – permutation – anomali – 

kulturmaterialism – noanamn – fylogeni – kultur i vetenskaplig systematik. 

 

 

Ons 16.9 Filmvisning, obligatoriskt. 15 – 18  Sal: Världen  

De dimhöljda bergens gorillor (1988): Den verklighetsbaserade berättelsen om 

Dian Fossey och hennes fältarbete bland bergsgorillorna. Tid: 124 min. 

Litteratur: s. 328–332 i Malm 2009 (se även ’gorillor’ i Index). Exempel på 

frågor att diskutera i grupp: Jämför denna film med schimpans- och 

Tarzanfilmerna och diskutera likheter/skillnader ifråga om hur människor, djur 

och landskap skildras. Vilka förändringar i synsätt har skett, och varför? Hur 

kommer Fosseys egen kulturella bakgrund till uttryck i hennes agerande och syn 

på människa, djur och natur/kultur? Vilka känslor drev henne? Vilka för- och 

nackdelar kan det ha inneburit att vara kvinnlig fältforskare i detta fall? 

Gruppuppgift: se 17.9 

 

 

Tor 17.9 Föreläsning (TM)  10 – 12 Sal: Världen 

 ”Det oupptäcktas vetenskap: Naturuppfattningar med frågetecken.” 
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Litteratur: 

– Malm 2009: se särskilt s. 91–96, 199–208, 296–304, 358–373, 376–377; 

repetera gärna även s. 80–91, 291-295, 304–344, 378–412. 

– Malm, T. 2011. ”Djur och odjur: Prolog till en tvärvetenskaplig 

kryptozoologi.” Folkvett, nr 4 (2011). 35 s. 

 

Viktigt:  

”Kunskap”: ett vetenskapsteoretiskt perspektiv – vad är kryptozoologi? –  

kategorier av ”naturmysterier” – Lévi-Strauss’ syn på människans fantasi – 

djuren och den koncentriska världsbilden – kategorier av kryptozoologiska fall 

och vad vi kan lära av dem. 

 

 

Tor 17.9 Seminarium (TM), obligatoriskt. Sem.grupp 1:  13 – 14  Sal: Flygeln 

 Seminarium (TM), obligatoriskt. Sem.grupp 2:  14 – 15  Sal: Flygeln 

Instruktion: Grupperna bestämmer själva var, när och under vilka former deras 

inbördes diskussioner sker. Filmvisning erbjuds i sal vid de tillfällen som 

aviserats i schemat. Om någon föredrar att se på filmerna under andra 

förhållanden, är detta givetvis tillåtet – men kursansvarig lånar ej ut någon 

DVD. Inför det avslutande seminariet diskuterar varje grupp filmerna med 

avseende på kursens tema: naturuppfattningar i tid och rum. När föreläsningen 

börjar den 17.9 (10.15) lämnar varje grupp förslag på två diskussionsfrågor som 

önskas ta upp på seminariet. Inför seminariet delas varje smågrupp så att den 

finns representerad vid båda seminarietimmarna. Detta beror på att vi annars blir 

för många för att alla ska kunna delta i diskussionen. Deltagande i 

gruppdiskussion och seminarium är obligatoriskt men betygsätts inte. Den som 

ej kan närvara vid seminariet kommer som kompensation att få möjlighet att 

bifoga en eget kort text (en sida) till den individuella skrivuppgiften. I den ska 

du diskutera en fråga som du skulle ha velat ta upp på seminariet (en godkänd 

sådan text inräknas inte i betygsavvägningen för helhetsresultatet). 

 

 
Resten av tiden fram till starten av nästa delkurs är avsatt för hemtentamen. 

 


